
 

 
 

 الصيغة بعد التغيير  الصيغة الحالية الفقرة / املرجع  #

% )كحد أقصى( من قيمة أي استثمار عقاري  2.5  نسبته    يدفع الصندوق ما     العقاري  الوسيط مصاريف 1
يتم االستحواذ عليه وتدفع هذه القيمة للوسيط وذلك مقابل قيامه جبلب الفرص 
وتكون هذه الرسوم مستحقة على العقارات املراد االستحواذ عليها مستقبالً وتدفع 

التفاق أو عند االستثمار يف أصول عقارية أو كما يتم ا  مباشرة بعد افراغ العقار
املصاريف )يف حال وجدت( يف  عليه بني األطراف.   وسيتم اإلفصاح عن تلك 

 ملخص اإلفصاح املايل يف هناية كل سنة. 

األمالك 2 مدير  ومصاريف    أتعاب 
 إدارة اآلصول العقارية 

إبدارة مجيع األصول   و/ أو مديرو األمالك   سيقوم مدير األمالك
يتحصل مدير األمالك على أتعاب سنوية تعادل العقاريةاملبدئية. و 

العقارات(  % من  3 االيرادات)اجيارات  الذي مت حتصيله  إمجايل 
 .  هناية كل نصف سنةابلفعل من األصول العقارية ويتم سدادها 

األمالك،  ملدير  الصندوق ابلسداد  يقوم  األتعاب،  إىل  ابإلضافة 
كل نصف سنة ، كافة التكاليف واملصروفات والنفقات )مبا   هناية 

يف ذلك مصاريف الصيانة و مصاريف استهالك املاء و الكهرابء 
و التأمني على اجملمعات( اليت يتكبدها فعلياً مدير األمالك فيما 

األمالك إدارة  خدمات  وتوفري  بتقدمي  تلك يتعلق  أبن  علماً   ،
هناية كل نصف  ليت يتم سدادها  ا  التكاليف واملصروفات والنفقات

إمجايل  % من  17ما نسبته    تكون خاضعة لسقف أعلى يبلغسنة  
العقارات(   )اجيارات  من   االيرادات  ابلفعل  حتصيله  مت  الذي 

مسؤولية التكاليف  مدير األمالك وحده  ويتحمل  األصول العقارية،  
سواًء  % آنفة الذكر  17واملصروفات والنفقات فيما يتجاوز نسبة  

بتحميلها   قام  او  الشخصي(  ابمسه  )أي  شخصياً  بتحملها  قام 
 . للصندوق 

إبدارة مجيع األصول العقارية وذلك    و/ أو مديرو األمالك   سيقوم مدير األمالك
اإلجيار.   وحتصيل  التأجري  خدمات  و  العقارية،  األصول  إدارة  خدمات  يشمل 

ملدير أو مدراء  األمالك   وسيقوم الصندوق بدفع مصاريف ادارة األصول العقارية
 . لألصول العقارية اإليرادات السنويةإمجايل % من 10تجاوز مبا الي

 



 

 
 

مجيع مصاريف   الصندوق يتحملابإلضافة إىل رسوم التعامل، س  تكاليف التعامل   3
وتكاليف التعامل/ التعامالت مثل البيع والشراء واالستحواذ 

. علماً أبن  على أصول والتكاليف االستشارية والقانونية التابعة 
لن تتجاوز ما   صاريف وتكاليف التعامل/التعامالتتلك امل
% من سعر الصفقة )سواًء كانت شراء أم بيع ألصل  1نسبته 

علماً أبنه لن يطبق على عملية شراء  عقاري من قبل الصندوق(، 
 األصول املبدئية للصندوق أي تكاليف تعامل.  

وتكاليف  مصاريف  مجيع  الصندوق  سيتحمل  التعامل،  رسوم  إىل  ابإلضافة 
والشراء   البيع  لغرض  املتكبدة  املباشرة،   وغري  املباشرة   ، التعامل/التعامالت 

أصول   أي  على   وحدات  واالستحواذ  مدير استثمارية  او  قبل  من  مدارة  غري 
على سبيل الصندوق تدفع ملقدمي اخلدمات غري مدير الصندوق والذي يشمل  

املثال ال احلصر التكاليف االستشارية والقانونية التابعة ومصاريف التقييم ومصاريف  
العناية الواجبة وكل املصاريف املبدئية واملتعلقة هبا وتكاليف السفر ومجيع النفقات 
وتكاليف  املصاريف  تلك  أبن  علماً   ، األمر  هلذا  ضرورية   تعترب  اليت 

% من سعر الصفقة )سواًء كانت شراء 1وز ما نسبته  التعامل/التعامالت لن تتجا
صناديق   يف   وحدات  بيع  أو  أوشراء  الصندوق  قبل  من  عقاري  ألصل  بيع  أم 
استثمارية غري مدارة من قبل مدير الصندوق( ، علماً أبنه لن يطبق على عملية 

 شراء األصول املبدئية للصندوق أي تكاليف تعامل. 

مار الصندوق مبشاريع التطوير العقاري، سيتحصل يف حال استث  اتعاب التطوير  4
املطور على أتعابه نظري قيامه ابإلشراف / ابلعمل على تطوير  
املشروع على شكل نسبة مئوية من تكاليف انشاء املشروع، 

من تكاليف  %7أقصى وحبسب السعر السائد ابلسوق وحبد 
   انشاء املشروع

يف حال استثمار الصندوق مبشاريع التطوير العقاري، سيتحصل املطور على أتعابه 
من  مئوية  نسبة  شكل  على  املشروع  تطوير  على  ابإلشراف/ابلعمل  قيامه  نظري 

السائد ابلسوق وحبد   السعر  املشروع، وحبسب  انشاء  % من  7  أقصىتكاليف 
كاليف اإلنشاء تاحلصر واليت تشمل على سبيل املثال ال   تكاليف انشاء املشروع

والتكاليف اإلدارية والتكاليف املرتبطة ابخلدمات العامة ودراسات السوق ورسوم 
الدراسات ورسوم التصميم ومجيع التكاليف األخرى اليت قد يتم تكبدها لتطوير 

 األصول.



 

 
 

اليت    التشغيل   مصاريف 5 املباشرة،  وغري  التشغيلية،املباشرة  املصاريف  واملتعلقة  تعين كافة  تكبدها  يتم 
أبنشطة األصول ، مبا يف ذلك مصاريف إدارة األمالك وإجيار األراضي واملصاريف 
املباشرة والغري مباشرة لتشغيل وصيانة األصول ، واملصاريف اإلدارية العامة وتشمل 
وتكاليف  اخلدمات،  وتكاليف  املرافق،  تكاليف  احلصر  ال  املثال  سبيل  على 

والصيانة،   والتوريد، ومصاريف  اإلصالح  اجلرد  وتكاليف  الغيار،  قطع  وتكاليف 
املبيعات والتسويق، وتكلفة أي شخص يقدم خدمات )مبا يف ذلك خدمات األمن  
واالستشارات( أو البضائع إىل األصول ، وتكاليف املوظفني، ورسوم إدارة األمالك، 

االس على  التأمني  ومصاريف  النظامية،  واملوافقات  التصاريح  تثمارات،  ورسوم 
األصول  بتشغيل  املتعلقة  الضرائب  ومجيع   ، اخلضراء  املسطحات  ومصاريف 
العقارية، ومصاريف وتكاليف االتصاالت، التأمني وعالوات التأمني وأي تكاليف  

 أتمينية أخرى، وأي تكاليف أخرى مقبولة عادة كمصاريف تشغيلية 
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ملخص األصول  
: األصول وعقد  العقارية

سيتم  املنفعة اليت 
 شراؤها/متلكها 

 فقرة )تكاليف التشغيل (  

م   2019للعام    حمافظة حفر الباطن  –املكان مول    بلغت مصاريف  تشغيل  - 
 مليون رايل سعودي.  9.8مبلغ 

قد تتغري مصاريف التشغيل الفعلية عن املصاريف املتوقعة وسوف يتم االفصاح  -
 عن ذلك يف التقارير املالية السنوية للصندوق

م  مبلغ 2019للعام    مدينة الرايض  –املكان مول    بلغت مصاريف  تشغيل  - 
 مليون رايل سعودي. 4.7

قد تتغري مصاريف التشغيل الفعلية عن املصاريف املتوقعة وسوف يتم االفصاح  -
 عن ذلك يف التقارير املالية السنوية للصندوق

تشغيل  -  مصاريف   مول    بلغت  للعام  مدينة    –املكان  مبلغ 2019تبوك  م  
 مليون رايل سعودي. 3.67

قد تتغري مصاريف التشغيل الفعلية عن املصاريف املتوقعة وسوف يتم االفصاح  -



 

 
 

 عن ذلك يف التقارير املالية السنوية للصندوق

م  مبلغ 2019الدوادمي للعام  مدينة    –املكان مول    بلغت مصاريف  تشغيل  - 
 مليون رايل سعودي. 6.42

قد تتغري مصاريف التشغيل الفعلية عن املصاريف املتوقعة وسوف يتم االفصاح  -
 عن ذلك يف التقارير املالية السنوية للصندوق

دفع    مصاريف الوسيط العقاري  7 قيمة2.5  نسبتهما  يتم  من  أقصى(  عقار   شراء  % )كحد  استثمار  ي  أي 
 املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة. سيتم اإلفصاح عن تلك و 

إمجايل )حتسب رسوم التعامل عند بيع أو شراء أي أصل عقاري   طريقة حساب رسوم التعامل 8
 )النسبة املئوية X سعر الشراء أو البيع اخلاص بكل أصل عقاري

حتسب رسوم التعامل عند بيع أو شراء أي أصل عقاري أو وحدات يف صناديق 
 النسبة املئوية(  Xعقارية )إمجايل سعر الشراء أو البيع اخلاص بكل أصل عقاري 

 طريقة حساب الرسوم 9

 أتعاب مدير األمالك

العقارية    إمجايل االيرادات يتم حتصيله ابلفعل من األصول  الذي 
X تدفع سنواي  النسبة املئوية 

 النسبة املئوية  Xاألصول العقارية  االجيارية لعقود إمجايل االيرادات
 

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف  أتعاب التطوير  10
 هناية السنة يف حال وجدت

التطوير عادة ما تدفع خالل فرتة التطوير وسيتم اإلفصاح عن حسب اتفاقيات  
 تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة يف حال وجدت. 

العقاريين   أتعاب 11 املثمنين 

 املستقلين 

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف 
 هناية السنة. 

داد التقييم ويتم دفع املتبقي بعد االنتهاء وسيتم يتم الدفع بنصف األتعاب قبل إع
 اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة 

الخدمات   12 مقدمي  أتعاب 

 الهندسية الفنية واالستشارية

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف 
 هناية السنة يف حال وجدت

بنصف األتعاب مقدماً ويتم دفع املتبقي بعد االنتهاء وسيتم اإلفصاح  يتم الدفع  
 عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة يف حال وجدت

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  13
 هناية السنة 

فر واإلقامة الفعلية اليت يتكبدها كل عضو من يتحمل الصندوق كافة تكاليف الس
األعضاء يف سبيل حضور االجتماعات، ويتحمل أيضاً الصندوق مكافأة حضور 

وبواقع   املستقلني  الصندوق  إدارة  جملس  أعضاء  على  تقتصر  رايل 5,000اليت 
سعودي لالجتماع الواحد حبد أقصى وال يزيد جمموع هذه التكاليف )لألعضاء 

رايل سنوايً و يتم الدفع   100,000كافآت )لألعضاء املستقلني( عن  مجيعاً( وامل
بعد االجتماع أو عند استحقاقها،و سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص 

 اإلفصاح املايل يف هناية السنة. 



 

 
 

 

مصاريف    طريقة 14 حساب 

 التمويل 

سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف 
 السنة هناية 

أشهر وسيتم اإلفصاح   6أو    3كل   حبسب السعر السائد ابلسوق وتدفع دورايً  
 عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة يف حال وجدت
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 رسوم إدارة الصندوق 
 الصندوق،   أصول  قيمة  صايف   من%  0,75  تعادل  سنوية  رسوم

 . يومي بشكل وتدفع بشكل وحتسب
 بشوكل  وحتسوب  الصوندوق، أصوول قيمة  صوايف  من% 0,75  تعادل  سونوية رسووم

 .سنوي ربع بشكل وتدفع سنوي ربع
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 مصاريف أخرى
سيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف 

 هناية السنة 
دفعها عند االستحقاق   وسيتم% موووون إمجووووايل قيمووووة أصول الصندوق سنوايً  0.5

 وسيتم اإلفصاح عن تلك املصاريف يف ملخص اإلفصاح املايل يف هناية السنة


